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فرباير:

(300) منزل تتمركز فيه عصابة أوالد األحمر

اضافة الى امتالكها لمنظومة اتصاالت السلكية متطورة 
ومنظومة ألغام يتم تفجيرها عن بعد تم زراعتها عبر مواسير 
بالستيكية من المركز التجاري إلى نطاق موسع بسوق الحصبة 
وعدد من االحياء المجاورة لمنزل الشيخ عبداهللا بن حسين االحمر.

واوضح التقرير االمني ان الخريطة التي ارفقتها وزارة الداخلية 
قد اكدت ان اللجنة العسكرية قد فشلت في ازالــة المظاهر 
المسلحة والتزال االوضاع االمنية متدهورة في الحصبة واالحياء 
المجاورة لها بسبب تراخي اللجنة في تنفيذ المهام الوطنية 
المناطة بها وعدم قدرتها على اخالء الحصبة والمناطق المجاورة 

لها من مليشيات اوالد االحمر والفرقة المنشقة.
واكد التقرير ان وزارة الداخلية رصدت عشرات القناصين 
الموجودين في تلك المباني واسلحة ثقيلة ومتوسطة واطقم 
معدلة برشاشات متوسطة (١٢,٧-١٤,١-٢٣) ومدافع بي١٠ 

ومدافع هاون.

أسماء المواقع التي تتمترس فيها عصابة 
أوالد األحمر بالحصبة :

١- فندق برج الساعة 
٢- فندق برج الجزيرة -قناصين

٣- فندق امام سوق الرشيد
٤- فندق قصر األحالم -قناصين

٥- فندق السعيدة
٦- فندق يقع بداية سوق الساعة

٧- فندق بدء سوق «الصوتي»
٨- فندق شواطئ الخليج
٩- فندق أضواء الجزيرة

١٠- لوكندة جولة الساعة
١١- استراحة مجمع االحمر

١٢- عمارة عباس (١)
١٣ عمارة عباس (٢)

١٤ـ منزل منصور الغاوي
١٥-  منزل وليد العنسي

١٦- منزل موسى السوداني
١٧- عمارة الوادعي سوق الرشيد- مدفع هاون+ قناصين

١٨- عمارة الراعبي
١٩- منزل جحدر.. ش عرولي

٢٠- عمارة العرولي
٢١- منزل العتابي

٢٢- منزل محمد العلفي
٢٣- منزل عبداالله العلفي

٢٤- منزل عبده خصروف
٢٥- منزل الحاشدي

٢٦- منزل الشرماني
٢٧- منزل صخر الرداعي- جوار منزل سام االحمر- مخزن سالح 

وذخائر متنوعة
٢٨- عمارة القيفي شريك بكيل االحمر

٢٩- منزل الغيلي-أسلحة +بوازيك
٣٠- عمارة سعيد الخدري- اوالي-رشاش معدل-بوازيك- 

١٥صواريخ لو- طقم مسلح ورشاش١٢,٧
٣١- منزل حاتم الهندي

٣٢- منزل عبدالكريم االحمر
٣٣- منزل حمزه الهمداني

٣٤- منزل قائد الغفري
٣٥- منزل علي قائد الغفري

٣٦- منزل علي عايش أبو هراش
٣٧- منزل سام االحمر - مدفع هاون

٣٨- عمارة المريسي (٢)
٣٩- منزل هزاع ضبعان (١)
٤٠- منزل هزاع ضبعان (٢)

٤١- منزل الرداعي
٤٢- منزل االحمر

٤٣- عمارة اليعيشي
٤٤- عمارة مكتب محو االمية

٤٥- منزل صــادق االحمر - أسلحة خفيفة-رشاش معدل 
-بوازيك- صواريخ لو- عدد٣ أطقم مسلحين برشاش ١٢,٧- عدد 

٣أطقم مسلحة بمدافع بي١٠- عدد ٣مدافع هاون- عدد٤أطقم 
تحمل مدافع

٤٦- عمارة عبدالقادر القيلي- اوالي كالشنكوف- مدفع هاون
٤٧- منزل قاسم الفيشي

٤٨- منزل علي الحزورة- مدفع بي١٠ +مدفع هاون
٤٩- منزل الصالهم
٥٠- عمارة العماري

٥١- عمارة السريحي
٥٢- عمارة قاسم قبيضة

٥٣- عمارة تابعة لحميد االحمر
٥٤- عمارة منصور الغاوي

٥٥- عمارة الجودة
٥٦- عمارة العماري (١)

٥٧- عمارة قاسم قبيضة ١٠ أدوار- البدروم سكن للمسلحين
٥٨- فيال صالح فاضل

٥٩- منزل تابع ألوالد االحمر
٦٠- عمارة يحيى الوادعي
٦١- عمارة ناصر الحاشدي

٦٢- عمارة الفحاحي
٦٣- عمارة يوجد بها مسلحون

٦٤- عمارة الرويحي - اوالــي كالشنكوف -رشاشات معدل 
-بوازيك -صواريخ لو

٦٥- عمارة يملكها بنك سبأ
٦٦- منزل خالد االحمر

٦٧- عمارة يحيى البصل
٦٨- عمارة أحمد اليشيعي

٦٩- بيت فارس مناع
٧٠- عمارة العماري (٢)

٧١- عمارة يوجد بها عناصر تخريبية
٧٢- عمارة المنتصر جوار جامع ابوبكر- تخزين سالح

٧٣- منزل جسار جوار جامع ابوبكر -تخزين سالح
٧٤- عمارة االحمر شمال اللجنة الدائمة ومبنى اليمنية- اوالي 
كالشنكوف -رشاش معدل -بوازيك -صواريخ لو -عدد من األطقم 

المسلحة
٧٥- عمارة خضراء تابعة ألوالد االحمر

٧٦- مبنى اليمنية المحروق - قناصين فوق المبنى
٧٧- مباني شمال وزارة الصحة -مجاميع مسلحة

٧٨- مبنى اليمنية الجديد 
٧٩- ثالثة بيوت لبن جوار الهيئة العامة للتأمينات

٨٠- مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات - اوالــي 
كالشنكون - رشاش معدل - بوازيك - صواريخ لو - عدد ٢ أطقم 

مسلحة بمدافع بي١٠
٨١- عمارة محمد راجح

٨٢- عمارة سعد الريمي
٨٣- عمارة الريمي جوار بيت عصيد

٨٤- عمارة بيت عصيد
٨٥- عمارة ابو دجانه (١) - اوالي كالشنكوف -رشاش معدل 

-بوازيك -صواريخ لو
٨٦- عمارة ابو دجانه (٤) 

٨٧- منزل الجائفي
٨٨- منزل ابو لحوم

٨٩- منزل عقالن البرطي خلف منزل سام 
االحمر- مخزن سالح وذخائر متنوعة

٩٠- عمارة طيبة
٩١- منزل يحيى وهاس

مربع منزل سام  السميني  منزل   -٩٢
االحمر- اوالي كالشنكوف - رشاش معدل 

٩٣- خندق ركن سام االحمر (٣)
٩٤- خندق ركن سام االحمر (٤)

٩٥- خندق طولي في شارع وكالة سبأ جهة 
سوق الحصبة

٩٦- خندق جنوبي منزل بيت االحمر 
وغربي سوق الحصبة وجوار مبنى التأمينات 

والمعاشات
٩٧- خندق مقابل فرن اليرموك

٩٨- خندق أمام مركز االطــراف الشارع 
المؤدي الى وزارة الصحة

٩٩- خيمة مسلحين- سام االحمر (١)
١٠٠- خيمة مسلحين- سام االحمر (٢)

١٠١- مدرسة االرتقاء للبنات - اربعة مدافع
١٠٢- مدرسة االحمر شارع مازدا -طقمين ابو ست مواسير

١٠٣- مدرسة االرتقاء االدارة
١٠٤- مدرسة أوسان

١٠٥- مدرسة الشهيد االحمر بشارع مازدا -٦ مدافع
١٠٦- مدرسة عثمان والمباني المجاورة -مجاميع مسلحة

١٠٧- حــوش عمارة الرويحي -عبارة عن مخزن للسالح 
والذخائر فيها ٧أطقم عليها رشاشات ١٢,٧ ومدفعية ورشاش 

ابو ماصورتين
١٠٨- حوش مدرسة االرتقاء - ٣صوالين +سيارة برادو

١٠٩- حوش جامع عروة «تتبع الفرقة» - اوالي كالشنكوف 
-رشاش معدل - بوازيك - صواريخ لو

١١٠- حوش مبنى اليمنية -اوالي كالشنكوف -رشاش معدل 
- بوازيك - صواريخ لو 

١١١- حوش جوار جامع أبو بكر- مدافع هاون عيار ٨٢+عيار 
٦٢

١١٢- حوش تابع لوزارة الصحة لمكافحة اإليدز 
١١٣- حوش صادق األحمر- ثالثة مدافع هاون

١١٤- أرضية شولق 
١١٥- أرضية أمام البرج 

١١٦- أرضية شاهر يوجد بها أسلحة 
١١٧- األرضية المجاورة لمدرسة فقيد األمة -اوالي كالشنكوف-
رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو-طقم رشاش ١٢,٧-مدفع 

هاون-طقم مدفع بي ١٠
١١٨- المركز اإليطالي- مدفع هاون

١١٩- ورشة الرداعي 
١٢٠- ورشة خاصة بأوالد األحمر 

١٢١- سوق الحصبة 
١٢٢- المركزي التجاري لألحمر- كالشنكوف-
رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو-عدد ٣ أطقم 
مسلحة برشاش١٢,٧ -مدفع هاون٨٢-طقم يحمل 

مدفع بي ١٠ وآخر على سطح المبنى 
١٢٣- مترس أمام الراعبي 

١٢٤- مترس شارع التخطيط ٢ 
١٢٥- مترس ركن محل الضبيبي ش/عمران 

١٢٦- مترس مدخل فندق السعيدة 
١٢٧- مترس تحت عمارة السميني غرب شارع 

عمران 
١٢٨- مترس فتحة (١) يمين باتجاه منزل األحمر 

١٢٩- مترس وسط ارضية شاهر عبدالحق 
١٣٠- مترس فتحة (٢) يمين باتجاه منزل األحمر 

١٣١- مترس في ركن منزل محجاني 
١٣٢- مترس تحت منزل مهدي سميني 
١٣٣- مترس تحت منزل جابر الهمداني 

١٣٤- مترس شمال وزارة الصناعة 
١٣٥- مترس عند ركن جامع جوار جامع العنسي 

١٣٦- مترس ركن عرفات مكرم 
١٣٧- مترس فتحة (١) شمال ركن السفاري 

١٣٨- مترس تحت عمارة أبو مسكة شمال السوق 
(١)-اوالـــي كالشنكوف -رشاش-معدل-بوازيك-

صواريخ لو
١٣٩- مترس الحرازي 

١٤٠- مترس وسط سوق الحصبة 
١٤١- (٥)متارس وسط وغرب سوق الحصبة 

١٤٢- مترس ركن ورشة نجارة 
١٤٣- مترس مدخل بيت الهياشي 
١٤٤- مترس جنوب منزل الشيخ 

١٤٥- مترس غرب منزل أبو مسكة شمال السوق (٣)- اوالي 
كالشنكوف -رشائش معدل-بوازيك -صورايخ لو-رشاش١٤٠٥

١٤٦- مترس تحت فندق شواطئ الخليج 
١٤٧- مترس شمال غرب المركز التجاري 

١٤٨- مترس أمام بوابة بيت الشيخ 
١٤٩- مترس فتحة (٣)جوار ديوان الشيخ 
١٥٠- مترس ركن بيت الشيخ من الغرب 

١٥١- مترس ركن بيت الحزورة 

١٥٢- مترس تقاطع ش/١٤ مع حارة أبو بكر 
١٥٣- مترس مدخل بيت مناع(١) 

١٥٤- مترس مدخل جنوب مسجد أبو بكر-اوالي كالشنكوف-
رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو-طقم يحمل رشاش١٢,٧-

مدفع هاون
١٥٥- مترس مدخل بيت مناع(٢) 
١٥٦- مترس ركن محالت قماش 

١٥٧- مترس مدخل عمارة الرويحي 
١٥٨- مترس مدخل عمارة البشيري سابقاً 

١٥٩- مترس مقابل محالت جمعان 
١٦٠- مترس خلف عمارة العماري(١)-اوالي كالشنكوف 

-رشاش معدل-بوازيك
١٦١- مترس في ش/١٦ حارة مناع 

١٦٢- متارس عبارة عن هياكل باصات كبيرة جوار عمارة عباس 
مقابل معسكر النجدة-اوالي كالشنكوف -رشاش معدل-بوازيك-

١٥صواريخ لو-طقم مسلح برشاش١٢,٧

١٦٣- متارس في الشارع الفرعي المقابل لعمارة 
الراعبي باتجاه السوق 

١٦٤- مترس خلف عمارة الوادعي جنوب غرب معسكر 
النجدة 

١٦٥- متارس بناء في األرضية شرقي فندق الساعة 
١٦٦- متارس في جولة الساعة تابعة للمدعو/وردان 

١٦٧- وضع أكوام تراب بالقرب من منزل أبو عريج 
١٦٨- مترس كبير عند مدخل أمام محطة داوود 

١٦٩- أثنين متارس عند عمارة األرض الطيبة 
١٧٠- متارس في الفتحة التي أمام مستشفى دار العافية 

١٧١- متارس أمام عمارة أحمد  قيس 
١٧٢- متارس أمام جامع الدفعي 

١٧٣- مترس عند الجسر جوار عمارة عباس العمارة 
الحمراء-سالح بوازيك+طقم يحمل رشاش ٢٣+صورايخ لو
١٧٤-  مترس يقع جوار بيت القشيبي اوالي كالشنكوف 
ــاش معدل -بــوازيــك-١٥صــواريــخ لو-طقم مسلح  -رش

برشاش١٢,٧ 
١٧٥-  مترس من الجهة الشرقية لعمارة مشناص- اوالي 

كالشنكوف -رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو
١٧٦-  مترس جوار عمارة مشناص من جهة الغرب- اوالي 

كالشنكوف -رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو
١٧٧-  متارس عند بوابة عبداهللا بن حسين األحمر- أسلحة 

أوالي+رشاشات
١٧٨-  متارس جوار المقبرة في الفتحة المتفرعة من محالت 

الذهب 
١٧٩-  متارس جوار منزل جابر الهمداني في الحارة المقابلة 
لمصلحة المساحة كالشنكوف-رشاش معدل-بوازيك-صواريخ 

لو
١٨٠-  جامع القشيبي قناصة

١٨١-  مترس جوار منزل القشيبي اوالي كالشنكوف-رشاش 
معددل

١٨٢-  مترس جوار جامع الحصبة مقابل وزارة الصناعة 
والتجارة 

١٨٣-  مترس خلف العمارة البيضاء التابعة للخدري (٥) دور- 
اوالي كالشنكوف-رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو

١٨٤-  مترس أمام معرض صعدة للسيارات 
١٨٥-  مترس في منزل غالب عيشان 

١٨٦-  مترس في الفتحة المؤدية لعمارة البصل 
١٨٧-  مترس جوار منزل المالح 

١٨٨-  مترس جور مستشفى كزم 
١٨٩-  مترس جوار المنتصر لقطع الغيار- اوالي كالشنكوف-

رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو
١٩٠-  متارس أمــام كبينة يمن موبايل مقابل فرن 

اليرموك 
١٩١-  متارس أمام بقالة المنتاب 

١٩٢-  مترس جوار المعهد في الخط الرئيسي 
١٩٣-  متارس أمام بيت الذفيف 

١٩٤-  بدروم جامع الدفعي- مخزن اسلحة ومجاميع 
مسلحة تابعة للفرقة

١٩٥-  بدروم المحكمة الشمالية سابقاًَ- مخزن اسلحة 
ومجاميع مسلحة

١٩٦-  بدروم فندق النجم الطائر- مخزن اسلحة
١٩٧-  شقة في الدور الثاني لعمارة مخبز اليرموك ش/

مازدا- مخزن اسلحة ومجاميع مسلحة
١٩٨-  أمام وكالة سبأ(نطاق سوق الحصبة)- ألغام 
موصولة بأسالك كهربائية إلى المركز التجاري (تحكم عن 

بعد) عبارة عن مواسير بالستيكية
ــام محل  ١٩٩-  فتحة جامع الحضرمي (الهداية )أم
الحلويات سابقاً مقابل وزارة الصناعة- اوالي كالشنكوف-

رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو
٢٠٠-  عمارة الخمري يمين بقالة الثور -اوالي كالشنكوف 

-رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو
٢٠١- مصنع البلك المجاور لسور مياه الريف- اوالي 

كالشنكوف -رشاش معدل بوازيك- صواريخ لو
٢٠٢- مبنى المعهد البريطاني جوار منزل سام األحمر- 

مخزن أسلحة ومجاميع مسلحة
٢٠٣-  لوكندة أبو لحوم مربع منزل سام األحمر- اوالي 

كالشنكوف
٢٠٤- حي صدر الشمس قرب جولة الساعة- اوالي كالشنكوف 

-رشاش معدل
٢٠٥- خندق أمام جامع أبو بكر من الشرق 

٢٠٦- أرضية الزبيدي خلف معهد اكسفورد- مجاميع مسلحة
٢٠٧- شمال أرضية الزبيدي مجاميع مسلحة-مدفع هاون

٢٠٨-  فندق شواطئ اليمن جولة اللجنة الدائمة 
٢٠٩- أرضية عقيل أبو منصر جوار البوابة الشمالية لليمنية- 

متارس ومجاميع مسلحة
٢١٠- منزل ابو منصر- مخزن سالح

٢١١- متارس جوار فندق منتزه الشرقية شمال غرب محطة 
اإلخالص- طقم مسلح

٢١٢- أرضية جنوب فندق النجم الطائر تستخدم لتعبئة 
الشواالت بالتراب

٢١٣- أرضية شرق مسجد الصديق- خيام ومسلحين
٢١٤- عمارة غرب مركز األمين- مخزن اسلحة وذخائر

- المركزي التجاري لألحمر- كالشنكوف-
 أطقم 
- المركزي التجاري لألحمر- كالشنكوف-
 أطقم 
- المركزي التجاري لألحمر- كالشنكوف-

-طقم يحمل 

- مترس تحت عمارة السميني غرب شارع 

) يمين باتجاه منزل األحمر 

) يمين باتجاه منزل األحمر 

- مترس تحت عمارة أبو مسكة شمال السوق 
 مع حارة أبو بكر 

رشاش معدل-بوازيك-صواريخ لو

- منزل عقالن البرطي خلف منزل سام 

مربع منزل سام  السميني  منزل   -

- خندق طولي في شارع وكالة سبأ جهة 

- خندق جنوبي منزل بيت االحمر 
وغربي سوق الحصبة وجوار مبنى التأمينات 
- خندق جنوبي منزل بيت االحمر 
وغربي سوق الحصبة وجوار مبنى التأمينات 
- خندق جنوبي منزل بيت االحمر 

- خندق أمام مركز االطــراف الشارع 
الحمراء-سالح بوازيك+طقم يحمل رشاش 

ــاش معدل -بــوازيــك- -رش
برشاش

كشف عن امتالك أوالد االحمر منظومتي اتصاالت وألغام السلكية متطورة

أكد تقرير أمني حصلت «الميثاق» على نسخة منه ان عصابة اوالد االحمر    
والفرقة المنشقة ترفض اخالء منطقة الحصبة من المظاهر المسلحة 
والتزال متمركزة في أكثر من (100) عمارة  «تضم عشرات الشقق» كما ان تلك 
المليشيات موجودة في اكثر من (200) مترس وحاجز ترابي اضافة الى عشرات 

الخنادق.
وكشف التقرير عن امتالك تلك العصابة لــ(20) مدفع نوع(B/10) و (25) مدفع 

.(RBG) هاون- اضافة الى اكثر من (50) قطعة صاروخ لو و(50) راجمة قذائف
واكد التقرير ان عصابة اوالد االحمر والفرقة المنشقة تمتلك مايقارب (1000) 

قذيفة خاصة بمدافع الهاون وصواريخ «لو» وقذائف الـ«آر.بي.جي».

اللجنة العسكرية متراخية في 
تنفيذ مهامها في الحصبة

تقرير أمني يؤكد فشل اللجنة العسكرية 
في اخالء الحصبة من المتمردين


